
 

  

 לבין המתנדב/תכגוף מוכר הסכם בין עמינדב 

מהווה התקנון באתר האינטרנט של עמינדב והמתנדב מסכים שאשור ההסכם 

 חתימה על ההסכם

 ______________ :תאריך עריכת וחתימת ההסכם

 

 : עמינדב עמותה תורנית להתנדבותבין הגוף המוכר

 ירושלים 15שכתובתה: רחוב כנפי נשרים     

 

 ____________________ המתנדב/ת:לבין 

 שכתובתו: _________________________ 

 טלפון: _________________________

 

 והשר הכיר בעמינדב כגוף מוכר להפניית בנות/בנים לשירות לאומי בהתנדבות,   הואיל

 .2017-בהתאם לחוק שירות אזרחי תשע"ז

 בהתאם והמתנדב/ת הינו/ה יוצא/ת צבא שקבל/ה פטור מחובת שרות ביטחון   והואיל

 .ה לשרות סדיר לפי החוק/או לא נקרא לחוק,

 והמתנדב/ת נרשם/ה להתנדב בשירות הלאומי במסגרת עמותת עמינדב  והואיל

 

 אי לכך הוסכם כדלהלן:

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 :ת אצלהמתנדב/ת לשרת בשירות לאומי בהתנדבוהגוף המוכר מפנה את  .2

 שם הגוף המפעיל _______________________ 2.1

 טל ____________ _________________________ וכתובתו מקום השירות 2.2

תיאור התפקיד אצל הגוף המפעיל  2.3

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 המתנדב/ת תסייע/ יסייע לגוף המפעיל אך לא ישמש בתפקיד של עובדים קבועים. 2.4

 שם הרכזת: __________________ מס' טלפון: ________________ 2.5

 הצהרת המתנדב לעניין ניגוד עניינים בשל קרבה משפחתית 2.6

שאין לי קרוב משפחה כמשמעו בחוק שאני כפוף לו במישרין או בכפיפות  הנני מצהיר

 מנהלית במהל השירות לעובד בגוף המפעיל.

 



 

  

 תקופת השירות .3

 תאריך תחילת השירות  בעמינדב ________________________ 3.1

 סיום השירות __________________ תאריך מתוכנן ל 3.2

בעמינדב ובעמותות אחרות לא יעלה המתנדב/ת מודע/ת לכך שסך כל תקופות השירות  3.3

 חודשים. 24על 

 מועדי השירות הם בימים _______________, ובשעות _________________ 3.4

 6ימים למי שמתנדב  26ימים בשבוע ו  5ימים למי שמתנדב  22חופשה שנתית: סה"כ  3.5

 ימים בשבוע. החופשה תתואם עם האחראי מטעם הגוף המפעיל.

כאי/ת המתנדב/ת להיעדרות בימי החגים והמנוחה בהתאם בנוסף לחופשה השנתית ז 3.6

 לדתו לפי לוח החופשות המתפרסם ע"י ה"רשות שירות לאומי אזרחי"

, היעדרות מעל במקרה  של מחלה, רשאי/ת המתנדב/ת להיעדר בכפוף לאישור רפואי 3.7

 , אלא אם אישר האחראי )ה"רשות"( את ההיעדרות.יום תיחשב כתב"נ 20

חודשים ולא תעלה על  12/ת לשרת בתקופה רציפה שלא תפחת מ המתנדב/ת מתחייב 3.8

 חודשים.  24

רציפות השירות תחשב אם לא הייתה הפסקה בשירות לתקופה העולה על חודש ימים,  3.9

לגבי מי או תקופה שאינה עולה על חודשיים באישור ה"רשות" במקרים מיוחדים. 

העולה על חודשיים באישור לתקופה שהוכר כמתנדב עם מוגבלות או נער בסיכון 

 ה"רשות" במקרים מיוחדים.

 שעות בשבוע. 40המתנדב/ת מתחייב/ת לשרת בשירות לאומי לא פחות מ  3.10

 

 דוחות נוכחות  .4

כולל רישום ימי חופשה, מחלה  למלא רישום נוכחות יומי שוטף,מתחייב המתנדב/ת  4.1

הנוכחות  באמצעות המחשב. המתנדב מתחייב לוודא בסוף כל חודש שדו"חותב"נ, 

 אושר ונחתם על יד הגוף המפעיל ועל ידי הרכזת. 

במקרה של תקלה במחשב ולאחר שקיבל על כך אישור, המתנדב ימלא דו"ח נוכחות  4.2

 חודש, כשהוא חתום ע"י המפעיל, אל הגוף המוכר. העבירו בסוף יוידני 

 אי מילוי רישום הנוכחות או אי העברתו, עלולים לפגוע בזכויות המתנדב/ת. 4.3

 

המתנדב/ת מצהיר/ה כי בתקופת השירות לא יעבוד ולא יהיה עובד/ת עצמאי/ת ולא ילמדו  .5

 לימודים סדירים, למעט לפי הוראות החוק, לתקנות ולנהלים.

 זכויות המתנדב/ת .6

המתנדב זכאי לדמי כיס בהתאם לתעריף המתפרסם ע"י ה"רשות". דמי הכיס ישולמו  6.1

חות הנוכחות מולאו ונחתמו ע"י המתנדב, לחודש, דו 7לכל חודש ובתנאי שעד ה  10ב 

 .הגוף המפעיל והרכזת

מדמי הכיס יופחתו כספים עבור ימים שאותם לא שרת המתנדב, או יקוזזו סכומים  6.2

 שחייב המתנדב לעמינדב.



 

  

מתנדב זכאי לנסיעות חינם באמצעות רב קו. באחריות המתנדב להטעין  6.3

הטעין רב קו או את הרב קו, לא ישולמו החזרי נסיעות למתנדב שלא 

 התרשל בקבלת כרטיס מתנדב.

 .מתנדבת שאושרה זכאותו/ה לדיור יקבל דיור מאת עמינדב 6.4

עבור המתנדב תשלם עמינדב דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי  6.5

 . 1994-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 14ודמי ביטוח בריאות לפי סעיף 

 תקנון עמינדב .7

 המתנדב/ת מתחייב/ת לעמוד בתנאים שבתקנון עמינדב.  7.1

המתנדב מתחייב להישמע להנחיות והנהלים בענייני ההתנדבות כפי שמפורסמים מעת  7.2

 לעת על ידי עמינדב.

המתנדב/ת  נותנ/ת בזאת את הסכמתו/ה להעברת פרטי הזיהוי וחשבון הבנק, וכן פרטים  .8

ולמשרד הביטחון, לצורך הזכויות רחי אזשרות הלאומי ל לרשותבדבר השירות הלאומי, 

 .1994 -לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד

 
פרטי חשבון הבנק אליו יוכנסו דמי הכיס: בנק _________, מס' סניף _______, מס' חשבון 

______________. 

 

כולם או  בחוק השירות הלאומי תנאים והתחייבויות המפורטים  לא יקוימומובהר בזה כי אם  9.1

ת בשירות לאומי החל ביום הראשון לאי מילוי /משרתכ המתנדב/ת חשב יחלקם, הרי לא 

למתנדב/ת במקרה זה לא תהיה  התנאים כאמור, אלא אם יקבע האחראי מועד מאוחר יותר.

 שום עילה לתבוע את עמינדב על הפסד או קיפוח של זכות כל שהיא.

 לעמינדב מערכת יחסי עובד ומעביד.בכל מקרה לא מתקיימים בין המתנדב/ת  9.2

 חתימה על ההסכםמהווה התקנון באתר האינטרנט של עמינדב והמתנדב מסכים שאשור ההסכם 

 

 

 

 

 

 

 


